
  مل أمسع ومل أر والفاحتة تكون يف آخر صفحة الشيخ :

  مع وجود الرتمجة تابعة اإلجنليزية السائل :

  اآلن عّدلت بعض الّشيء أنت قلت املصحف الشيخ :

  إيش السائل :

  املصحف اّلذي يطبع يف الّسعوديّة يبدأ به من اليسار كان سؤالك أنّ   الشيخ :

  هل يسّمى مصحفا إذا كان فيه ترمجة السائل :

  ال يسّمى مصحفا الشيخ :

  ال جيوز ذلك السائل :

  ال ما زال ما أعطيتك اجلواب فقط أريد أن تكون واضحا يف أسئلتك الشيخ :

  إن شاء اهللا السائل :

  طلقت املصحف ما يدخل فيه مثال تفسري ابن كثري هل هذا نسّميه مصحفاألنّه أشكل علّي إذا أ الشيخ :

  ال نسّميه السائل :

طّيب إذا واحد ترجم تفسري بن كثري إىل الّلغة الربيطانية أو اإلجنليزيّة هل خيرج عن كونه أّن هذا القرآن  الشيخ :

  يقال عنه مصحفاملرتجم باللغة اإلجنليزيّة مثال بتفسري ابن كثري أيضا ال جيوز أن 

  نعم السائل :

  ها فمن هنا كان قولك أّم يطبعون املصحف على الطريقة املعكوسة كان قولك خطأ الشيخ :

  نعم جزاك الّله خريا السائل :

  وكان ينبغي أن يقال إّم يطبعون القرآن مفّسرا باللغة األجنبّية الشيخ :

  العربّية واألجنبّية طبعا نعم السائل :

  م يا أخي حينئذ هذا البيان يف الّسؤال جيعلين أفّكر تفكريا جديدانعالشيخ :

  دعين أعاود االتصال السائل :

  ألين مسعت صوتا دخل الشيخ :

  دعين أعاود االتصال السائل :

  طّيب السالم عليكم الشيخ :

  الّسالم عليكم السائل :



األجنبّية قلبوا أسلوب الكتابة العربّية ويف  احلقيقة تثري العجب بدل أن يعكسوا األسلوب كتابة الّلغة الشيخ :

  القرآن الكرمي

  دقّة شيخنا وفيه جهل يعين ...سائل آخر : ما فيه 

  لو كان ما فيه دقّة أهون الشرّين خناف أنّه يكون من مجلة الّسياسة املّتبعة اليوم نعم الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السائل :

  م ورمحة اهللا وبركاتهوعليكم السال الشيخ :

  نكّمل السؤال السائل :

  بعدما وضح الّسؤال جوايب أّن هذا األمر مستنكر الشيخ :

  نعم السائل :

وأقول متحّفظا مستنكر بادي الرّأي ذلك ألّنين أتصّور أنّه من املمكن على األقّل احملافظة على أسلوب  الشيخ :

  رآن الكرمي مع الّرتمجة األجنبّيةالكتابة بالّلغة العربّية وخباّصة كتابة الق

  نعم السائل :

  فإذا كان هذا ممكنا فيكون ما أخربتين به خطأ ولعلّله صدر دون انتباه له من القائمني على الطّبع الشيخ :

  رّمبا للّتسهيل على الكّفار السائل :

الكرمي ونغّري عاداتنا اإلسالمّية يا أخي الرتمجة للّتسهيل على الكّفار ماشي لكن أن نقلب كتابة القرآن  الشيخ :

مساورة مّنا للّتقاليد األجنبّية الكافرة هذا ال جيوز حنن ما نقول ال جيوز ترمجة القرآن وبشرط أن تكون هذه الّرتمجة 

  ترمجة تفسرييّة وليست ترمجة لفظّية حنن ال نقول بأنّه ال جيوز تفسري القرآن تفسريا معنويّا وليس لفظّيا

  . ... السائل :

أحسنت ولكنّنا نقول ال جيوز أن نساورهم يف قلب أسلوب الكتابة يف اللغة العربية أّوال وبصورة خاّصة  الشيخ :

  ثانيا يف القرآن الكرمي

  نعم هذا القرآن جزاك اهللا خريا هل جيوز أن نعطيه للكافر ليقرأه السائل :

  ف الّشرّينإذا كان ذا ترمجة أخرى عندك فرّمبا يكون من باب أخ الشيخ :

  اي نعم السائل :

  وهذا إذا كنت تظّن ويغلب على ظّنك أّن هذا الكافر سيستفيد من قراءة هذه الّرتمجة نعم الشيخ :

  يوجد فيه أشياء ضّد العقيدة الّصحيحة ...هناك يف ترمجة القرآن يا شيخ  السائل :



  وهل هذا حّجة بارك اهللا فيك الشيخ :

  كيف  السائل :

  حّجة؟ هل هذا الشيخ :

  هذا سؤال ثاين السائل :

  إذن ما هو؟ الشيخ :

  أّن القرآن هذا املفّسر موجود فيه اشياء تنايف العقيدة الّسليمة السائل :

  والّسعوديّة هي توّزعه الشيخ :

  نعم نعم السائل :

  ونّبهت على هذه األشياء أم ال الشيخ :

  واهللا ما قرأت السائل :

  فقد أحسنت وإن كتمت فقد أساءتعلى كل حال إذا نّبهت  الشيخ :

  ومع ذلك هل جيوز أن نعطيه للكفار السائل :

  إذا كان ما فيه تنبيه ال جيوز الشيخ :

  أي نعم السائل :

  إذا كان ليس هناك تنبيه فال جيوز . الشيخ :

املسلمني يف جزاك اهللا خريا موقفنا هنا يف أمريكا إذا احلرب بدأت بني العراق وأمريكا فما هو موقف  السائل :

  أمريكا

ما بيطلع بيدكم تسوون أنتم يف أمريكا حنن هون يف عقر البلد املصيبة ما بيطلع بيدنا نعمل شيء أنتم  الشيخ :

  إيش يطلع بيدكم تسوون هناك

  جمّرد سؤال يعين السائل :

  جمّرد جواب ... الشيخ :

  كالسعوديّة ومصر  ...عراق دون املسلمني مسعت أّن هناك فتوى ثانية أنّه األمريكان إذا حاربت ال السائل :

  فاجلهاد فرض عّني على املسلمني

  إذا أمريكا استقّلت فاجلواب كما مسعت الشيخ :

  نعم السائل :



  أماّ إذا انضّم إليها املسلمون فحارب املسلمون املسلمني فحينئذ ال جيوز الشيخ :

  إذا استقّلت السائل :

  أجبتك الشيخ :

  ت نقف مع العراقإذا استقلّ  السائل :

  والبّد البّد من الوقوف مع العراق ألنّنا حنن ننظر إىل الّشعب العراقي وال ننظر إىل احلكومة العراقّية الشيخ :

  نعم السائل :

  كما ننظر إىل الّشعب الّسوري وال ننظر إىل احلكومة السورية فكلتا احلكومتان بعثّيتان  الشيخ :

  نعم السائل :

على الشعبني كالمها شعب مسلم ولذلك ال نفسح اال للكفار أن يقاتلوا هؤالء  ... لكن هذا ال الشيخ :

  املسلمني او أن يستعمروهم .

  هنا يف تلميذ من املدينة من طالب علم الشريعة ويستخدم التصوير يف هذا السائل :

  يستخدم التصوير يف هذا الشيخ :

  يف الدروس العلمّية السائل :

  آه الشيخ :

  حّىت ينشرها يف التلفاز ل :السائ

  مثال مثال الشيخ :

  درس علمي مثال السائل :

  أكيد يعين ما هو الدرس علمي الشيخ :

  يف احلديث مثال السائل :

  هل هو الصالة الصالة إىل الكعبة و معرفة الكعبة والطواف الشيخ :

  معرفة الصالة السائل :

  مثال أقول الشيخ :

  ة يف املاء إذا تنّجسمثال يف مسألة فقهيّ  السائل :

  هنا إيش عالقة التصوير يف املوضوع الشيخ :

ألّن معظم الناس ال يأتون حضور الدرس إّما للعمل او التحرّج أو شيء  ...هو يريد أن يرسلها للّناس  السائل :



  ما

يف الّتلفاز  كأنك تعين يا أخي وكالمك وسؤالك غري واضح تعين أّن هذا طالب العلم يلقي درسا فقهيا  الشيخ :

  فيذاع عل العامل تعين هذا او تعين ماذا

  كيف  السائل :

  ما فهمنا سؤالك يا أخي الشيخ :

  الدرس يلقى على الطّالب السائل :

  طّيب الشيخ :

  ويف هذا الوقت يصّور مثّ يذاع يف الّتلفاز السائل :

  هذا هو الذي نقوله الشيخ :

  نعم السائل :

  بالراديوملاذا ال يشاع ويذاع  الشيخ :

  الراديو يتعّذر ذلك أعتقد ليس ممكنا السائل :

  ال أشاركك يف اعتقادك الشيخ :

  كيف ؟  السائل :

  ال أشاركك يف اعتقادك أنّه ال ميكن كيف ال ميكن الشيخ :

  أنا سأسأل عن ذلك السائل :

  طّيب جزاك اهللا خريا الشيخ :

  وإذا مل ميكن السائل :

  كن ونفي الّنفي إثباتال ميكن أن يقال ال مي الشيخ :

  إن شاء اهللا  ... السائل :

  كما تريد .  الشيخ :

  هنا يف تلميذ من املدينة من طالب علم الشريعة ويستخدم التصوير يف هذا السائل :

  يستخدم التصوير يف هذا الشيخ :

  يف الدروس العلمّية السائل :

  آه الشيخ :



  حّىت ينشرها يف التلفاز السائل :

  مثالمثال  الشيخ :

  درس علمي مثال السائل :

  أكيد يعين ما هو الدرس علمي الشيخ :

  يف احلديث مثال السائل :

  هل هو الصالة الصالة إىل الكعبة و معرفة الكعبة والطواف الشيخ :

  معرفة الصالة السائل :

  مثال أقول الشيخ :

  مثال يف مسألة فقهّية يف املاء إذا تنّجس السائل :

  قة التصوير يف املوضوعهنا إيش عال الشيخ :

ألّن معظم الناس ال يأتون حضور الدرس إّما للعمل او التحرّج أو شيء  ...هو يريد أن يرسلها للّناس  السائل :

  ما

كأنك تعين يا أخي وكالمك وسؤالك غري واضح تعين أّن هذا طالب العلم يلقي درسا فقهيا يف الّتلفاز   الشيخ :

  تعين ماذا فيذاع عل العامل تعين هذا او

  كيف  السائل :

  ما فهمنا سؤالك يا أخي الشيخ :

  الدرس يلقى على الطّالب السائل :

  طّيب الشيخ :

  ويف هذا الوقت يصّور مثّ يذاع يف الّتلفاز السائل :

  هذا هو الذي نقوله الشيخ :

  نعم السائل :

  ملاذا ال يشاع ويذاع بالراديو الشيخ :

  قد ليس ممكناالراديو يتعّذر ذلك أعت السائل :

  ال أشاركك يف اعتقادك الشيخ :

  كيف ؟  السائل :



  ال أشاركك يف اعتقادك أنّه ال ميكن كيف ال ميكن الشيخ :

  أنا سأسأل عن ذلك السائل :

  طّيب جزاك اهللا خريا الشيخ :

  وإذا مل ميكن السائل :

  ال ميكن أن يقال ال ميكن ونفي الّنفي إثبات الشيخ :

  اهللا  إن شاء ... السائل :

  كما تريد .  الشيخ :

  يف اتّباع اإلمام السائل :

  أيوه الشيخ :

  مسعت أّنك قلت يّتبع إذا كان من احملّدثني هل صّح ذلك السائل :

  أي كان من احملّدثني او كان من املّتبعني ألئّمة من األئّمة اتهدين الشيخ :

  أي نعم ما اختلفنا يعين السائل :

  ال . الشيخ :

  يف عندنا يف قبيلتنا شيء يسّمونه الّتخريج السائل :

  ختريج الشيخ :

هو كردي فقط يسّموا بالعريب ختريج يأتون باإلشارب اليت تستعملها املرأة هذا الشيء يستعملونه إذا   السائل :

  ويقرؤون املعّوذات ...كان شخص مصابا بالعني يقيسوه ذراعني 

  اه الشيخ :

  هذا الذي قاسوه ذراعني يزيد اإلشارب ينقص فإذا كان مصاب بالعني السائل :

  ينقص الشيخ :

  اإلشارب ينقص نعم السائل :

  إيه الشيخ :

  مع قراءة املعّوذات الّذراع تزيد عن اإلشارب بعد ان ّمت القياس يف البداية السائل :

  ايوه الشيخ :

  مثّ يزيد إذا كان الّشخص مصاب بالعني السائل :



  أي نعم الشيخ :

   تستمّر يف قراءة املعّوذات حّىت يرجع إىل نفس القياس ذراعني فهل جيوز ذلكمث السائل :

  ما نعرف هذا يف الّشريعة اإلسالمّية فمن أين جاءتكم هذه الشيخ :

  هذه من روسيا السائل :

  كفى  الشيخ :

  بدعة إذن هذه السائل :

  بال شّك . الشيخ :

  سؤال آخر السائل :

  نعم الشيخ :

  على الّنصارى وإذا سّلموا علينا فهل نرد السالم هل نسّلم السائل :

  ما هو اّلذي تعنيه بالّسالم إذا سّلمت على الّنصارى الشيخ :

  السالم اإلسالمي السالم عليكم . السائل :

  ال ما جيوز الشيخ :

  ما جيوز السائل :

  نعم الشيخ :

  الشيعة السائل :

ال جيوز أماّ إذا كانوا منافقني ولو على طريقة التقّية املعروفة عندهم الشيعة إذا كانوا معلنني العداء للسّنة ف الشيخ :

  وال يظهرون بغض اهل الّسّنة فيجوز

  هناك أحد يشتم الصحابة من الشيعة مع أخي ماذا يكون موقف أخي السائل :

  طبعا أخوك ليس حاكما ليقتله وال قاضيا ليسجنه فإذن ما عليه إالّ ان استطاع أن يزجره الشيخ :

  نعم السائل :

  فإن فعل ذلك فقد برأت ذّمته . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا سؤال آخر  السائل :

  نعم الشيخ :

  هل جيوز أن يقال لليهود أبناء القردة و اخلنازير السائل :



  اهللا قال الشيخ :

  أبناء القردة واخلنازير السائل :

  هم قردة وخنازيرأي نعم يعين اهللا ذكر يف القرآن الكرمي أنّه مسخ الشيخ :

  أنا أعرف ذلك السائل :

أنا أعرف أّنك تعرف لكن البّد من توطئة وبناءا على ذلك قالت الّسيدة عائشة حينما دخل رجل من  الشيخ :

" السام اليهود وسّلم على النّيب صالة ملغوما بلغم فهو بدل أن يقول سالم فصيحا السالم هو لوى لسانه وقال 

  عليكم "

  نعم السائل :

فتنّبه هلذا الّتحريف أّم املؤمنني رضي اهللا عنها فرفعت صوا من وراء احلجاب وقد طارت شّقتني غضبا  الشيخ :

  " عليك السام والغضب إخوة القردة واخلنازير "وقالت 

  إخوة وليس أبناء السائل :

  إيش الفرق يعين الشيخ :

  ألنّه ما فيه نسل للمسخ السائل :

ا يقول الشيخ يا ابين ما يقصد ابنه يف الّنسب وإّمنا جمازا عرفت كيف ال ما فيه لكن الشيخ :
ّ
  هو املقصود أحيانا مل

  جزاك اهللا خري السائل :

هكذا فإذن ما دام الّسيدة عائشة قالت هذه الكلمة والرسول عليه السالم أقّرها على الكلمة لكن ما  الشيخ :

ا قال هلا مستنكرا عليها هذه الثورة أقرها على مبالغتها وعلى خمالفتها للفظ نبيها ف
ّ
إّن النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم مل

قال عليه الّسالم وعليكم فإن   ( ألم تسمعي ما قلت )قال هلا  " يا رسول اهللا أمل تسمع ما قالوا "الغضبّية قالت 

  كان يعين املوت فقد أعاده عليه وإن كان يعين السالم فقد رّد عليه السالم

  لشق اآلخر من السؤال اآلخر هل نرد السالم على الّنصارىا السائل :

  سالمهم إن كان سالما شرعّيا وليس سالما أمريكّيا الشيخ :

  أي نعم السائل :

أو أوروبيا كبنجور و بنسوار وما أدري من األلفاظ األعجمّية فإذا كان سالما شرعيا وهنا البد من  الشيخ :

اليهودّي املذكورة آنفا فإذا كانت الّنصارى يف بالدكم يسّلمون سالما  التفصيل يفهم هذا الّتفصيل من قّصة

  واضحا بّينا وال يلوون به ألسنتهم .



  أي نعم السائل :

  فيجب ردّكم سالمهم الشيخ :

  أي نعم السائل :

  وإالّ قلتم وعليكم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإيّاكم الشيخ :

  من اللحية حبيث ال يزيد عن القبضةهل من السّنة األخذ  السائل :

  أيوه إذا مل يأخذ ما فوق القبضة وإمنا أخذ ما دون القبضة جاز أّما إذا أخذ أكثر من ذلك ال جيوز الشيخ :

  هل األفضل األخذ أم اإلعفاء السائل :

  إذا قبض على حليته و أخذ ما زاد عن القبضة فهذا هو األفضل الشيخ :

   خرياأي نعم جزاك اهللا السائل :

  وإيّاك . الشيخ :

  أين ورد ذلك ( لعن اهللا آكل الربا وموكله ) السائل :

  ( لعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) الشيخ :

  نعم أين ورد السائل :

واهللا ورد يف بعض كتب السّنة يف السنن املعروفة وعلى كّل حال إذا كان عندك مراجع تراجع يف كتابني  الشيخ :

   أحدمها صحيح اجلامع واآلخر الّرتغيب والّرتهيب للمنذرياثنني

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  هل هو ضعيف أم صحيح ( لعن اهللا زّوارات القبور )حديث  السائل :

  ضعيف ( زائرات القبور )احلديث باللفظ اّلذي ذكرته صحيح وباللفظ املشهور  الشيخ :

  أي نعم جزاك اهللا خريا . السائل :

  يف الركعة الرابعة تذّكرت أّين نسيت الّسجدة األوىل من الركعة األوىل ائل :الس

  من الركعة األوىل الشيخ :

  من الركعة األوىل نسيت سجدة السائل :

  عليك أن تعيد ركعة الشيخ :



  أعيد ركعة السائل :

  وأن تسجد سجديت الّسهو الشيخ :

اإلخوة من اّلذين عندهم أعذار أن يّتصلوا بك يف  نعم جزاك اهللا خريا علمت أّنك تسمح لبعض السائل :

  الّصباح هل تسمح لنا أن نتصل فيك مرّة يف الّشهر

  لو كان مسعك صحيحا مسحتك لكن ما مسعته ليس صحيحا الشيخ :

  يف الشريط مسعته السائل :

  كيف  الشيخ :

  إذا كان عنده عذر ما يقدر يتصل بالليل السائل :

يف الليل كان أو يف الّنهار ما يف مانع لكن القاعدة هو الّنظام يف الّليل بالّنسبة لليلنا  إذا كان عنده عذر الشيخ :

  أنتم عندكم اآلن الّظهر ميكن وإالّ بعد الّظهر

  الثّانية إالّ ثلث عندنا السائل :

  هذا هو بعد الّظهر الشيخ :

  نعم السائل :

ن له لإلجابة عن األسئلة هو هذا الوقت ولذلك أطلت إي نعم فالبّنسبة لنا الوقت املناسب املخّصصو  الشيخ :

  الّنفس معك اّتصلت يب ارا أقول معذرة أنا منكب اآلن على الّدراسة واملطالعة و التعليق والكتابة وحنو ذلك

  أعانك اهللا  السائل :

  اهللا حيفظك مطّول يف إقامتك يف أمريكا الشيخ :

  ا .ادعي لنا يسهل لنا اخلروج من هن السائل :

  حنن نريدك هنا الشيخ :

  إن شاء اهللا السائل :

  يال عّجل عّجل نعم عفوا الشيخ :

  . ...إذا عدت إىل األردن  السائل :

  قدر ايش باقي عليك لتخلص الشيخ :

  من أين من اجليش السائل :

  إيه الشيخ :



  . ...السائل: 

  . ... الشيخ :

  يف اجليش األردين السائل :

  اهللا املستعان الشيخ :

  ما مثل مصر والّشام السائل :

  ما فيه بدل الشيخ :

  كيف  السائل :

  بدل بدل نقد . الشيخ :

  فهمت السائل :

  يف بعض البالد العربّية بدل عن العسكرية أنا يل أوالد كثر الشيخ :

  أي نعم أي نعم السائل :

  خّلصتهم باملال الشيخ :

  املال كثري السائل :

  آالف دينار دفعنا عن كّل ولد مخسة الشيخ :

  اهللا أكرب السائل :

  آه حّىت خّلصناهم من اخلدمة اّليت أصلها فرض ومصريها اليوم ذنب الشيخ :

  صحيح السائل :

  فإذن احرص أن جتمع املال حّىت ختّلص حالك تفدي حالك باملال مثل األسرى الشيخ :

  يا شيخ ... السائل :

  تقطت امسكموّفق لكل خري هل مسّيت امسك وأنا ما ال الشيخ :

  زكريّا امسي السائل :

  زكريّا أهال أهال مرحبا بك الشيخ :

  حياك اهللا السائل :

  عندي واحد من إخواننا من الّزرقاء امسه أبو أمحد أبو ليلى تعرفه الشيخ :

  أبو ليلى أعرفه نعم السائل :



  وآخر امسه علي احلليب تعرفه الشيخ :

  معك ...أي نعم سّلم لنا عليهم ألّم  السائل :

  مها اآلن عندي ومها يقرآنك السالم الشيخ :

  عليك وعليهما السالم السائل :

  وجزاك اهللا خري هل من حاجة أخرى الشيخ :

  نريد سالمتك يا شيخ السائل :

  اهللا يسّلمك الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

الة فلما سّلم اإلمام نسيت أّنين مسبوق فهممت أن أسّلم معه فلّما التفت إىل كنت مسبوقا يف الصّ   السائل :

  جاري وهو مسبوق مثلي رأيته هّم يف القيام فتذكرت فقمت فهل هذا يعّد سهوا وحيتاج إىل سجديت السهو

  هواملسألة هلا وجهان إن كنت سهوت قبل انفصالك عن اإلمام فال سهو عليك وإّال فعليك السّ  الشيخ :

  أي نعم جزاك اهللا خري  السائل :

  . ...سائل آخر : 

  وهو كذلك بعد ما سّلم اإلمام حنن نعلم تسليمة واحدة تنتهي السائل :

  أي نعم . الشيخ :

احلليب : شيخنا بالّنسبة لرواية أيب الزّبري حنن نتخريها كما يقال يذكر شيخنا يف بعض كتب الرتاجم أّن شعبة قال 

" حديثعن أيب الزّبري لكّين ما حّدثت فيها وأيضا يذكر شيء آخر أنّه قال استحلفت أبا الزّبري  يف صدري أربعمائة

  فكيف نفّسر هذا يف ضوء ما عندنا يف هذه القضّية أأنت مسعتها من جابر؟ فحلف يل أنّه مسعها "

  ة روياتيهإي ما فيه إشكال فقط قبل إزالة اإلشكال ينبغي أن يبىن على الّتحّقق من صحّ  الشيخ :

  احلليب : نعم

فإذا فرضنا صّحتهما فإزالة اإلشكال مبا يأيت الرواية األوىل حتمل أا كانت قبل الرواية األخرى أي قبل  الشيخ :

استحالفه مبعىن شعبة لكونه ليس جمّرد حافظ بل حافظ ونّقاد للّرجال كما تعلم فهو يعلم أّن أبا الزبري مدّلس 

من األحاديث ال حيّدث ا خشية أن يكون دّلس فيها هذه اخلشية هي اّليت دفعته إىل ولذلك فهو عنده الكمية 

توجيه ذاك الّسؤال اّلذي جاء يف الرواية الثّانية فلّما حلف له وال يسعه إّال أن خيضع ليمينه هذا هو اجلواب لكن 



ث اّليت تردنا عن أيب الزّبري معنعنة هو ليس معىن ذلك أنّنا نأخذ من اجلمع بني الّروايتني عن شعبة أن كّل األحادي

  يف الواقع مسعها كّلها

  احلليب : بدليل احللف

  بدليل؟ الشيخ :

  احلليب : بدليل احللف

  ال بدليل رواية الّليث بن سعد الشيخ :

ا ترد تقول 
ّ
احلليب : ال يا شيخنا ما قصدي قصدي يعين الذي يقول إنّه مسعها يقول بدليل احللف فأنت اآلن مل

  بدليل الّليث

  إيه الشيخ :

  احلليب : هذا شيخنا

  أي نعم الشيخ :

  هذا هو السائل :

  واضح الشيخ :

  أي واضح السائل :

  يّال حتّرك . ...طّيب هذه اجلبهة ما متحركة مل هكذا ها حسن ما عندك شيء  الشيخ :

  لذين .. اّتصل يب أخ أمس من اجلزائر يسألين يقول أنّه من رؤساء البلديّات ا السائل :

  الذين جنحوا الشيخ :

مقربة فهذه املقربة اآلن حبكم إنّه  ...الذين جنحوا فيه بلديّة من البلديّات السابقة نفس بلديّته كانت  السائل :

استلم يريد يكّمل الشيء الذي متّموا فيه الذي بدأوا فيه البلديّة السابقة فكان قد صنعوا حديقة فوق هذه املقربة 

  يل مخسة عشر سنة املقربة يعين ..وصار هلا حوا

  يعين املقربة مخسة عشر سنة قضي عليها الشيخ :

  قضي عليها نعم فيقول اآلن هل جيوز أن أمتّم هذا العمل الذي بدأته أم ال جيوز السائل :

هذا من مفاسد الّتوّظف حتت حكم الكافر وهل يستقيم الّظّل والعود أعوج املسلمون سبحان اهللا  الشيخ :

رم قصرية جّدا ال ينظر أحدهم إىل أبعد من أرنبة أنفه خالص حنن نريد نستويل على احلكم االستيالء على نظ

احلكم ما هذا أسلوبه تصري أنت موّظف تريد حتكم باإلسالم لكن املركز األعلى متحّكم عليه بغري اإلسالم ما 



م احلديقة ويسّورها كمقربة ويوقفها كما كانت بإمكانك حتكم باإلسالم هذا لو أراد أن يعمل عمل املسلمني يهد

  . ...للمسلمني ألموات املسلمني ليس ألحيائهم ليتنّزهوا فيها على حساب املوتى استضعفوك ف 

  بسم اهللا الرمحان الرحيم و الّصالة والسالم على أشرف املرسلني . السائل :

ة سّيئة بني يدي كّل سؤال ما أدري ما يتكّلم خّليه أنا أرى إنّه هذا أخونا اجلزائري راح يسّن لنا بدع الشيخ :

  يفّهمنا ما يتكّلم ماذا كنت تقول بني يدي السؤال

  قال بسم اهللا الرمحن الرحيم ...سائل آخر : 

  أنا عم أسألك إليك يعين هذا السؤال الذي خمّيب يل إيّاه آه ماذا تقول الشيخ :

  أريد توضيح ياشيخ يف املسألة السائل :

ا كّنا يف دار أبو عبد اهللا واآلن أيضا قبل السؤال تتكّلم بكلمات سرّا فماذا  :الشيخ 
ّ
ال يا أخي ال أنا عاينتك مل

  تقول

  يا شيخ هي بسملة السائل :

  أنا أسألك هي بسملة الشيخ :

  قلت بسم اهللا الرمحن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف املرسلني السائل :

  ن أفهمه منكهذا اّلذي أريد أ الشيخ :

  جيوز يا شيخ السائل :

ال توّص حليفك ولو ال أنا ما سألتك أنت ما سألتين صح هل أنت تعلم أّن هذا من الّسنة هل علمت  الشيخ :

أّن أصحاب الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم كانوا كّلما أراد أحدهم أن يسأل رسول اهللا قال أحدهم بسم اهللا والصالة 

  هللا هل علمت هذاو السالم على رسول ا

  ما علمت السائل :

ما علمت هذا إذن ملاذا تعمل مبا ال تعلم خذ هذه فائدة ليس هو كما قد يشعرين أدبك ليس هذا تأنيبا  الشيخ :

  لك وإّمنا هو تذكري لك والذّكرى تنفع املؤمنني

  بارك اهللا فيك يا شيخ السائل :

شرة وخباّصة إذا ذهبت إىل بلدك اّلذي أشعر بسبب اهلواتف ولذلك فغّري هذه العادة وّجه الّسؤال مبا الشيخ :

اّليت تأتيين منها كل ليلة أّم حيتاجون إىل العلم وهم شغوفون كّل الّشغف إىل معرفة أحكام اإلسالم من الكتاب 

  و الّسنة فانشر هذه الّسّنة هناك



  إن شاء اهللا يا شيخ السائل :

لّشيء بالّشيء يذكر كما يقول القدامى ولعّل هذا ايضا هو مما ماش هذه مسألة تشبه مسألة أخرى وا الشيخ :

عندكم كما هو ماش عندنا إذا أراد الّشيخ اخلطيب الواعظ املدّرس ال ال إىل آخره أن ينزع بآية وأن يستدّل ا 

الّشيطان الرجيم قال قال اهللا تعاىل بعد أعوذ باهللا من الّشيطان الرجيم أو يقول قال اهللا تعاىل أعوذ باهللا من 

ويذكر اآلية هذا خطأ هذا خالف الّسّنة من حيث يظّنون أّم يطّبقون الّنص القرآّين االستعادة اليت أمرنا اهللا ا 

يف القرآن الكرمي هي للتالوة أّما إذا أراد املسلم أن يسوق آية ليستدّل ا أو ليعظ ا فال يقّدم بني يديها استعاذة 

ؤال ال حيتاج إىل بسملة وال حيتاج الصالة على الرسول عليه الصالة والسالم بعد هذا هات واضح هذا كذلك الس

  ما عندك من السؤال .

  وّدنا توضيح يا شيخنا يف مسألة مسألة األبوين عندما يريا أو يريان أّن زوجة االبن السائل :

  تستحق التطليق الشيخ :

  ألةنعم يا شيخ بوّدي توضيح يف هذه املس السائل :

الّتوضيح إذا كان األب صاحلا فليس هذا بالكايف وأن يكون عاملا وليس هذا أيضا بالكايف وإّمنا يكون  الشيخ :

  عمرّي اخللق فيجب اطاعته وإال فال واضح هذا اجلواب

  ال يا شيخ السائل :

  الشريط يقولون الشيخ ناصر من أهل الكشف . ...سائل آخر : إذا مسعوا 

هي أّول واحدة كنت حكيت لكم ميكن لبعضكم بعض احلوادث اليت وقعت كنت مرّة  ما - يضحك- الشيخ :

يف الدّكان وأنا أعمل وراء طاولة أصلح ساعات دخل علّي شيخ فلسطيين عمامته عمامة فلسطينيني على 

ا يف بعض الطربوش ولّفة كبرية شويّة هو من إخواننا اّلذين استجابوا للّدعوة الّسلفّية لكن كان موظّفا مدّرس

ا كان يف دمشق وبعدين غاب عّنا وعرفنا أنّه وّظف فجاءين ذات يوم 
ّ
املدارس خارج دمشق وكان صلته يب وثيقة مل

معه رجل فّالح بعد ما يسّلم وما يرّحب الشيخ يقول أخونا هذا معه ساعة يد نسيت اآلن ما يريد منها رأسا أنا 

ب بقى يف ما يأيت من القّصة أنّه وكيلها عندنا يف دمشق فلّما ذكر قلت له أيه مسى يل ماركة الساعة رادكو والغري

يل الساعة وماركتها و إنّه يريد يريين إيّاها من أجل ايش ؟ هذا ما بيهّمنا يف القّصة أو يف العربة قلت له هذه 

قوي اشرتيتها من محص قال إيه الشيخ تعّجب لكن سبحان اهللا! نعم نعم ساعتها يدخل علينا طالب علم 

ويشبه أخونا علي يف بساطة اجلسم ّمث عنده قّوة يف اللغة العربّية وهنا أيضا الّنكتة هو من بلدة امسها دير عطّية  

كما إنّه من إخواننا الّسلفّيني لكّنه موّظف مدّرس وبعد ما يسّلم الّرجل سالمه هكذا فيه وّد وبسمة طّيبة يقول يا 



(( ا فيه آية أشكلت علّي أريد أرى ما رأيك فيها قلت له لعّلها قوله تعاىل أستاذ أو يا شيخ ما أدري ما قال يومه

فرجعت باملالمة عليه  ...قال هي قلت له ما هو سلفي   فلما آتاهما صالحا جعال له شركاء فيما آتاهما ))

ضية مثل هذا الكشف الثاين وذاك الكشف األّول الق -يضحك- متظاهرا مازلت تقولوا السلفّية ينكرون الكشف 

هذه القضايا تقع مع غرينا ممن هو أعلم مّنا وممن هو دوننا ممن هو أصلح مّنا ّممن هو أسوأ مّنا إىل آخره فما فيها  

  كشف وال فيها صالح وال فيها شيء إطالقا إّمنا هو إيش

  توارد أفكار السائل :

من أجل ما يفّكروا إنّه صحيح  من أهل ال ليس هو من توارد األفكار املالحظة الّدقيقة فأنا شرحت هلم  الشيخ :

موّظف يف قرية من القرى اّليت حول محص  ...الكشف شرحت هلم بقى القّصة كيف أنا أعرف الشيخ أنّه 

وبطبيعة احلال الساعة إذا يريد يشرتيها القروّي ما يشرتيها من القرية يشرتيها من أقرب عاصمة له فإذن يشرتيها 

ا نسميه الكمبيوتر تبعي باملالحظة السريعة هذه قلت له هذه اشرتيتها من محص وهي من محص فأنا دار ماذا بدن

وكيلها أين عندنا يف دمشق ألنّه كنت أنا أاشرتي من عنده فجاءت الفراسة يف حمّلها جاءت بعدها مباشرة قضّية 

ف أنّه فيه آيات مشكلة عند مثال تفسري رمبا مرّات ومرّات واعر  ...اآلية كيف أنا اكتشفت الّسّر هذا أنا اعرف 

املفّسرين تتعّلق بآدم وحّواء عليهما السالم وظاهرمها أّما أشركا باهللا آدم نّيب أّول نّيب مكّلف ما هي اآلية بقى 

زايد إنّه داخل علّي طالب علم قوّي فإذن ما  (( فلّما آتاهما صالحا جعال له شركاء فيما آتاهما ))املشكلة 

  فقلت له لعّلها فقال ذاا . ...ط عن آية بسيطة إّمنا تكون آية مشكلة فعال راح يسأل سؤال بسي

  احلليب : ايضا إذا نسينا كما يقال لن ننسى قّصتكم يف الّرؤيا يف الكلمة اّليت أشكلت عليكم يف املخطوطة

  أي نعم الشيخ :

  احلليب : وفتح اهللا سبحانه وتعاىل يف الّرؤيا

  إي واهللا الشيخ :

  يقرأ الكلمة يف الّرؤيا وأشكلت عليه طول الّنهار السائل :

  إي واهللا الشيخ :

  أي نعم ما شاء اهللا السائل :

رأيتها يف الّرؤيا بس ما انا فاهم أنا ما رأيت هذه كذلك من العجائب أنا من عاديت انين إذا رأيت رؤيا  الشيخ :

  أصبحت أذكر أنّه رأيت رؤيا لكن ما هي ما أذكر

  . ... السائل :



القّصة مكتوبة لكن عم أحكي القّصة اآلن املهّم عاديت ما أذكر املنام فأنا نائم يف الليل أحس عم  ... الشيخ :

  أتكّلم بشيء عم أتكّلم بصوت بطيء ما هي اللفظة كانت كالمها

  . ...احلليب : 

فردا هو عم حيكي عن  كتاب من كتب احلديث توارثوا الّضعفاء فردا  ...وإّال إيش توارثوا الّضعفاء  الشيخ :

شخص فالن امسه أظّن العرزمي هو وأهله و أباؤه توارثوا الّضعف فردا فردا نسخة خمطوطة باملكتبة الظّاهريّة خبّط 

  خبطّه وخطّه خّط مجيل ...حمّدث الشام يف زمانه يف القرن السادس ابن عساكر الّدمشقي رسالة 

  . ... السائل :

ط سبحان اهللا كّلفت شخص ينسخ الرسالة نسخها جاء لعند كلمة فردا فردا ما نعم ما أذكر اآلن  فق الشيخ :

  عرف يقرؤها فجاين إيّاها ما عرفت أقراها بّت تلك الليلة ففقت وأنا أقول يف املنام  فردا فردا شيء غري طبيعيّ 

  التوحيد شيخنا السائل :

بعد رسول اهللا يقول يل إّنك من عادتك  مجيل فقت وّذيك اللحظة كأنّه وحي من السماء وال وحي الشيخ :

  أنك تنسى املنام قم أكتب وأتناول ورقة عاديّة وقلم وأكتب فردا فردا .

  سائل آخر : من اّلذي خاطبك

عم أقول لك كأنّه وحي وال وحي بعد رسول اهللا أي نعم قمت الصباح صّليت الصبح طلع الّنور  الشيخ :

هذا أديب شاعر صاحب املكتبة العربّية اهلامشّية يرتّدد على املكتبة كثريا وهو يرمحه  ...وللّنكتة فيه عندنا أمحد 

األديب الفريد إّيل كان يرتّدد على املكتبة ويطالع املخطوطات فله ممارسة يف اخلطوط أكثر مّين ايضا عرضناها 

ابن عساكر فجئت خبأا وإذا عليه ما احنلت معه فلّما رأيته واقف قلت واهللا ميكن له عالقة باملشكلة تبع رسالة 

هي هي مل أشكل علينا كاتب فردا الرّاء واصلها مع الدال والّدال واصلها مع األلف تعرفون إنّه الّدال من احلروف 

املفصولة من قبل ومن بعد فهو واصل الرّاء مع الّدال تكاد تصري الّدال كأا الم ّمث واصل ذنب الّدال باأللف 

  - يضحك- اما كأّم مصّورين تصوير ما عرف يقرأ إالّ بطريقة الكشف معي والكلمتني مثل بعض مت

  . ...ذكرين 

  أي نعم الشيخ :

  . ...هذه الراء  السائل :

  ايه نعم الشيخ :

خطه عجيب كأنّه لغة  ...احلليب : شيخنا وصل بن عساكر هلذه الكلمة ذّكرين خبط يوسف بن عبد اهلادي 



  إجنليزيّة

  عب جّدا ومع األسف خسرنا فوائد من كتبه ألّن احلرب تبعه مفّشيإيه خطّه ص الشيخ :

  احلليب : يا سبحان اهللا

  يعين الّصحيفة تطلع سوداء بسبب إيش احلرب تبع احلرف مفّشي من فوق ومن حتت الشيخ :

  احلليب : شيخنا ذكرت أّن هذه القّصة مكتوبة

  إين هو ؟ الشيخ :

  احلليب : قصة هذا الرجل

  مكتوبة هناهذه  الشيخ :

  احلليب : ما أظّن شيخنا

  بلى الشيخ :

  احلليب : إّيل مكتوبة هنا قّصة الورقة الّضائعة

  إي هذا صحيح املكتوبة هنا الشيخ :

  احلليب : إن شاء اهللا تكتب بإذن اهللا

  يعين ما رأيتها مكتوبة الشيخ :

  احلليب : ال شيخي إّمنا مسعتها منك شفاها .

يف تاريخ ابن عساكر يقول أخرج احلافظ عن مسلم بن صبيح أنّه قال قال أصحاب  شيخنا فيه حديث السائل :

( إنّا قد كثرنا فلو أمرت كل عشرة منا أن يأتوا رجال من صناديد رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم لرسول اهللا 

 رؤي السرور يف وجهه فسر النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم حّىت  قريش ليال فيأخذوه و يقتلوه وتصبح البالد لنا )

فمازال عثمان يردد ذلك حّىت عدل رسول اهللا  " يا رسول اهللا اباؤنا وأبناؤنا واخواننا "فقام عثمان بن عّفان فقال 

صّلى اهللا عليه وسّلم عن رأيه األول ورؤي يف وجهه رفض ذلك قال وأخذنا املشركون حني أمسينا فما من أحد 

الفيئة يعين الّرجوع غري بالل فإنّه كان يقول أحد أحد السؤال شيخنا صّحة هذا  من أصحاب رسول اهللا إالّ وقّدم

  احلديث أّوال

  هذا بدون ما نرجع لألصل فهو مرسل ألّن مسلم بن صبيح ليس صحابّيا الشيخ :

وع أي نعم السؤال يبقى يف ثبوته يعين برفعه أقول يعين أريد أن أسأل سؤال يف حالة أّن احلديث مرف السائل :

  للنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم و صحيح



  هو ليس مرفوعا الشيخ :

  كنت تقول شيخنا هو مرسل ألّن مسلم بن صبيح ليس صحابّيا  السائل :

  هذا ما يكون مرفوع الشيخ :

  إذن هل احلديث صحيح . السائل :

  . ... الشيخ :

  احلليب : قصده مسند

  أي نعم هو كذلك السائل :

  ما قصدك الشيخ :

   : قصده مسند هو مرفوع إىل النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم ولكّنه مرسل وليس مبسنداحلليب

  طّيب خّليه يعّرب عن رأيه بعد التأويل هذه الشيخ :

  طّيب نريد اآلن على حاله هذا أنّه مرسل من رواية مسلم بن صبيح هل صّح هذا احلديث سندا السائل :

  أخي أنت تعرف أّن املرسل ضعيف كل حديث مرسل فهو ضعيفما افاده يا  ...ترى كيف خيبص  الشيخ :

  أي نعم السائل :

  ما تعرف هذا الشيء الشيخ :

  أي طبعا أعرفه جّيدا شيخنا السائل :

  طّيب كيف تسأل هذا السؤال الشيخ :

  غاب عّين  السائل :

  هذا هو . الشيخ :

  مسلم بن صبيح عن  ...احلليب : شيخنا لو 

  ما يف عن . الشيخ :


